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Warszawa, 13 kwietnia 2018 roku 

 

DOP.26.13.2018 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na Dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych 
  zwiedzającym – dostawa i montaż elementów wystawy.”. Realizowanego w  ramach 
  

  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.  

  Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez  

  ich rozwój i efektywne wykorzystanie”. 

 

Działając w imieniu i na rzecz Muzeum Warszawy, jako Zamawiającego w postepowaniu o udzielnie zamówienia 
publicznego na Dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym –  
dostawa i montaż elementów wystawy.” Realizowanego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe "Poprawa 
dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” na podstawie art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, niemniejszym przekazuję treść zapytań 
wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytanie Odpowiedź 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
CZĘŚCI EKSPOZYCYJNE, SYSTEM ŚCIAN SP – określili 
Państwo, że waga pojedynczego elementu nie może 
przekroczyć 20 kg.  

Chcieliśmy poinformować, że tylko jedna firma na 
rynku produkuje ściany które spełniają określone 
przez Państwa warunki. Wszystkie inne możliwe 
równie dobre jakościowo i co więcej częściej używane 
w przestrzeniach muzealnych systemy mają cięższą 
wagę. Firma produkująca ściany do 20 kg (pojedynczy 
element) ma monopol na tego typu produkty na 
rynku. Nie zachowują więc Państwo zasad uczciwej 
konkurencji. W poprzednim postępowaniu zgodzili 
się Państwo na zwiększenie wagi do 30% co nic 
niestety nie wnosi ponieważ WSZYSTKIE inne ścianki 
poza jednym producentem są cięższe. Standardowe 

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z 12 kwietnia 
2018 roku. 

Zamawiający dopuszcza zwiększenie  wagi 
elementów w stosunku do zapisów w projekcie . 
Elementy SP1, EP1 i EP2 muszą zostać wykonane w 
tej samej  technologii.  

Maksymalna waga elementów : SP1-30 kg, EP1-25kg 
 
Zakładając doświadczenie projektantów w dziedzinie 
systemów ekspozycyjnych,  oczekujemy wykonania i 
dostarczenia  indywidualnych systemów  ścian 
ekspozycyjnych, dedykowanych dla Muzeum Woli. 
W związku z mobilnym charakterem projektowanych 
elementów systemów ścian, priorytetowym jest 
utrzymanie minimalnej wagi elementów. 
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ścianki ważną ponad 40 kilogramów (prawie 50 kg). 
Aby zaoferować Państwu tego typu rozwiązania 
można skonstruować tzw. Konstrukcję nośną (nie 
kotwić). Rozwiązanie takie jest sprawdzone w wielu 
muzeach w Polsce i oferuje je co najmniej 
KILKANAŚCIE firm na rynku. Rozwiązanie takie jest 
ponad DWUKROTNIE TAŃSZE, wygląd jest niemal 
identyczny ale co więcej takie rozwiązanie jest 
TRWALSZE. Ścianki o wadze do 20 kg są wewnątrz 
wypełnione pianką – po dla przykładu kopnięciu 
zostają na nich ślady – co w przestrzeni muzealnej 
zdarza się wielokrotnie i jest niesamowicie 
niepraktyczne. Ścianki cięższe dodatkowo nie 
wyginają się. Zwracamy się o zachowanie zasad 
uczciwej konkurencji i dopuszczenie innych rozwiązań 
istniejących na rynku poza wyspecyfikowanym które 
spełnia TYLKO JEDNA FIRMA; do tego niezbędne jest 
dopuszczenie dwukrotnie wyższej wagi ścian; oraz 
rozważenie zastosowania konstrukcji nośnej.  

 

Aby rozszerzyć wybór użycia różnych 
technologii(dostępnych na rynku krajowym) -do 
zbudowania zaprojektowanych elementów 
,dopuszczamy ostateczne zwiększenie masy 
elementów ,odpowiednio ściana SP1- z 20 kg do 30 
kg i ściana EP 1 – z 16 kg  do 25 kg. 
Jednocześnie Zapewniamy, iż na rynku krajowym, 
powszechnie znane i dostępne są materiały i 
technologie (np. lekkie płyty warstwowe, typu” 
plaster miodu” płyty kompozytowe na bazie  pianki 
XPS, oraz typowa szkieletowa konstrukcja 
aluminiowa), na podstawie których, możliwe jest 
wykonanie ścian ,spełniających podane  parametry 
wagowe.  
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Specyfikacje materiałowe  wykonania elementów w trzech różnych technologiach,  

po zwiększeniu dopuszczalnej wagi 

 

WERSJA A 

Technologia: Płyta  kompozytowa 4cm(rdzeń z HPS oklejony laminatem HPL(2mm)) 

Ściana SP(85cmx280cm) 2,38m2 

Waga płyty kompozytowej – 7,12kg/m2 

2,30 m2 x 7.12 kg/m2 = 16,4 kg 

Konstrukcja ramy obwodowej, w zależności od użytych materiałów(Alu/mdf): 

Alu:7,2mb x 0,3=2,2kg 

Mdf :7,2mbx0,7= 5 kg 

Elementy dodatkowe –ok. 1kg 

Suma: 16,4+2,2/5+1= 19,6kg/22,5 kg 

 

Ściana EP1(85cmx240cm) 2,0m2 

Płyta :  2,0 m2 x 7,12 kg/m2 = 14,3 kg 

Konstrukcja ramy obwodowej, w zależności od użytych materiałów(Alu/mdf): 

Alu:6,4mb x 0,3=1,9kg 

Mdf :6,4mbx0,7=4,5kg 

Elementy dodatkowe –ok. 1kg 

Suma: 14,3+1,9/4,5+1= 17,5kg/20kg 

 

WERSJA B 

Technologia: Płyta typu plaster miodu 

Ściana SP(85cmx280cm) 2,38m2 

Płyta :  2,38 m2 x 6 kg/m2 = 14,2  kg 

Konstrukcja ramy obwodowej,w zależności od użytych materiałów(Alu/mdf): 

Alu:7,2mb x 0,3=2,2kg 

Mdf :7,2mbx0,7=5 kg 

Okleina HPL(1mm) : 4,8m2x 1,5 = 7,2kg 

Elementy dodatkowe –ok. 1kg 

Suma: 14,2+2,2/5 + 7,2 +1= 25kg/27,5kg 

Ściana EP1(85cmx240cm) 2,0m2 

Płyta :  2,0 m2 x 6 kg/m2 =  12 kg 

Konstrukcja ramy obwodowej, w zależności od użytych materiałów(Alu/mdf): 

Alu:6,4mb x 0,3=1,9kg 
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Mdf :6,4mbx0,7=4,5 kg 

Okleina HPL(1mm) : 4,0m2x 1,5 = 6 kg 

Elementy dodatkowe –ok. 1kg 

Suma: 12+1,9/4,5+ 6+1= 21kg/23,5kg 

 

WERSJA C 

Technologia: KONSTRUKCJA ALUMINIOWA z okładzina z płyt kompozytowych 

Ściana SP(85cmx280cm) 2,38m2 

Konstrukcja wewnętrzna: 

Alu:11mb x 0,3=3,3kg 

Okładzina z płyt kompozytowych gr. 3mm(Alu) : 4,8m2x 3,8 kg = 18,20kg 

Elementy dodatkowe –ok. 1kg 

Suma: 3,3+18,2 +1= 23kg-24 kg 

Ściana EP1(85cmx240cm) 2,0m2 

Konstrukcja wewnętrzna: 

Alu:9mb x 0,3=2,7kg 

Okładzina z płyt kompozytowych-3mm(Alu)  : 4,0m2x 3,8 kg = 15,2kg 

Elementy dodatkowe –ok. 1kg 

Suma: 2,7+15,2 +1= 18 kg 

 

WERSJA D 

Gotowy produkt, oparty na technologii plastra miodu, dostępny na rynku o wadze modułu wielkości ściany EP1 
– ok. 21- 23 kg, i  ścianki SP –ok. 24-26 kg 

 

 

 


